עדכון 1/2015
חברים יקרים,
עבר כחודש מאז נבחרנו לכהן כיו״רים משותפים לקדנציה מלאה.
כפי שהתחייבנו ,מצ״ב עדכון  1/2015על נושאים מתוך תכנית העבודה אשר קודמו לאחרונה:
 .1גיוס ספונסרים מתקיים קשר ראשוני עם שתי חברות מובילות במשק הישראלי והועברה אליהן הצעה לשת״פ לתקופה של  3שנים .במקביל ,בכוונתינו לפנות
אל ציבור הגולפאים בהצעה לשת"פ דומה .הפניה תעשה באמצעות הפייסבוק ואתר האיגוד.
 .2ביטוח חברי האיגוד לאחר ניהול הליך דמוי מכרז וניהול מו״מ הצלחנו להוריד את עלות הביטוח ב  10%ובמקביל להרחיב את הכיסוי הביטוחי לכל פעילות
גולף ,תחרותית וחברתית ,בארץ ובחו"ל )"עיסוק אישי"( .בקרוב נפרסם את הפוליסה במלואה לנוחות כלל חברי האיגוד.
 .3סגל  2020היחידה לספורט הישגי אישרה את הכנסת הדס ליבמן ויאיר טאלר לסגל הרחב לקראת אולימפיאדת טוקיו .2020
 .4לטיסיה ניצלנו ביקור קצר של לטיסיה בק בארץ לצורך מפגש של לטיסיה ושל אלון עם גילי לוסטיג מנכ״ל הועד האולימפי .המפגש היה חשוב ביותר לצורך
קבלת מימון לפעילות לטיסיה על אף שטרם הצליחה להשיג ניקוד בדירוג האולימפי.
 .5תקציב  2015קיבלנו את סכום התמיכה מהמועצה להסדר ההימורים בספורט לאחר יישום הקריטריונים החדשים של ועדת לובצקי )להזכירכם ,היקף התמיכה
מהטוטו נגזר מכמות החברים באיגוד ומגילם( .הסכום השנתי שאושר נמוך בכ  35,000₪לעומת התכנון שלנו )שהיה מראש ,נמוך משמעותית משנה שעברה( .עד
לסוף הרבעון נצטרך לעשות התאמות בתקציב בהתאם .
 .6אליפות נטו בימים אלו התחלנו את תהליך ארגון אליפות הנטו שתתקיים במהלך מרץ )מוקדמות וגמרים( .שיווק והרשמה יחלו באמצע פברואר.
 .7פרויקטורים כחלק ממדיניות האצלת הסמכויות שלנו וגיוס כוחות נוספים לפעילות שוטפת פנינו לעו״ד עפרה סטופ בבקשה לכהן כיועצת המשפטית של
האיגוד .עפרה נענתה בשמחה ותשמש בתפקיד בהתנדבות מלאה .בנוסף ,כחלק מתהליך שינוי שיטת חישוב ההנדיקפ החלטנו למנות את עידו בראל )שמוביל את
הטמעת התכנה החדשה( כמנהל ההנדיקפ של האיגוד .עידו יהיה אחראי על ההיבטים השונים של ניהול הנדיקפ ,עדכון תוצאות ,הוצאת אישורי הנדיקפ וכד׳ .לאחר
המינויים הנ״ל והמינוי של צפי פלג לעניין קידום המגרשים החדשים ,יש לנו כבר  3פרוייקטורים שמטפלים נקודתית בנושאים שונים שתחת אחריותנו .אנו
מעריכים שיהיה צורך בעוד  2-3פרוייקטורים כדי לכסות את הנושאים השונים.
 .8תמיכות
קרן המתקנים של הטוטו כחלק מתהליך הלימוד שלנו אנו נפגשים עם מוסדות שונים כדי להבין איך מערכת התמיכות בספורט בישראל עובדת .התקיימה פגישה
עם מנהל קרנות המתקנים של הטוטו ונמצאו  4קרנות שבתנאים מסויימים יכולות לעזור לנו לקדם פרוייקטים שונים הן במועדונים ובאקדמיות והן במקומות
חדשים .אנו בתחילת תהליך הגשת בקשה ראשונה )קיבלנו כבר פירוט מקיסריה ואנו ממתינים לפירוט מגעש( ונעדכן בתוצאות.
תמיכה מה  A &Rמעבר לתמיכה השנתית הקבועה הועברה בקשה מפורטת לאחר קבלת צרכי האקדמיות.
 .9מגרשים חדשים כחלק מהתהליך מול קרן המתקנים של הטוטו למדנו שניתן לקבל סיוע מהקרן להקמת מגרשים ללימוד בסיס של גולף במימון כמעט מלא של
הטוטו .אנו מנסים לקדם בנייה של  1-3מגרשים כאלו כבר בשנה הקרובה .בנוסף נמשכת העבודה מול משרדי הממשלה השונים )תיירות ,ספורט ,פנים ,פיתוח הנגב
והגליל ורשות מקרקעי ישראל( כדי לקדם את הוספת  9גומות בגעש והקמת מגרשים חדשים בעומר ,בקרני חיטים ובמקומות נוספים.
 .10גולפאי עילית אנו מתנהלים מול איתן ,יאיר ,הדס ודנה באופן שוטף .בנוסף כמובן שגם עם לטיסיה יש קשר שוטף לאור חברותה בסגל האולימפי ועל אף
היותה מקצוענית  .אחת התובנות שלנו היא שיש לקיים תהליך של מינוי מנהל מקצועי שיסייע לנו בקבלת ההחלטות הנכונות לכל אחד ואחת מגולפאי העילית
והתחלנו לבצע תהליך חשיבה והתייעצויות עם גורמים שונים .אנו שומרים גם על קשר עם אלי קול ,שאמור להגיע באביב כדי להשלים את תהליך העלייה שלו.
 .11מינוי גזבר אנו מנהלים תהליך איתור .ישנם מספר מועמדים ואנו מקווים לסיים את התהליך בקרוב ,ולהביא לאישור הוועד בהצבעה ,גזבר חדש.
 .12תהליך ביקורת נקבעה פגישה ראשונה עם ועדת ביקורת כדי לייצר תהליך ביקורת שוטף באיגוד.
 PGA .13התקיימה פגישה ראשונה עם נציג המקצוענים ונקבעו מטרות משותפות ובהן יישור קו בכל נושא ההסמכות שלהם הן בצד המקצועי והן בצד
הבירוקרטי בהתאם לחוק הספורט ,ארגון אירועים כגון תחרות פרו אם ועוד.
 .14הכנות לאליפות ישראל הפתוחה כחלק מתהליך הלימוד שלנו והפקת הלקחים מהאליפות האחרונה ,אנו פועלים למנות חברה שמתמחה בתיירות נכנסת
לטפל בכל נושא רישום ואירוח אורחים מחו״ל מתוך מטרה להגדיל את מספר השחקנים האורחים .החברה תהיה מחוייבת לאישור שלנו למחירים שתגבה ותכסה את
כל התהליך מההזמנה ועד ההסעות למגרש.

לעדכונכם ,בברכה,

נועם שולץ אלון גרנות
יו"ר משותפים
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עדכון 2/2015
חברים יקרים,
עדכון  1/2015נשלח אליכם לפני חודש בדיוק ,והגיע העת לעדכון  2/2015על נושאים מתוך תכנית העבודה אשר
קודמו לאחרונה:

 .1חברי איגוד הגולף:
לאחרונה ולאחר מאמץ רב ושעות עבודה רבות ,הושלם מאגר חברי איגוד הגולף אשר יאפשר בין השאר:
•

רישום נכון לביטוח.

•

מעקב אחר מספרם מכל מועדון.

•

דרבון כאלו שאינם חברים

להרשם או לחדש חברותם בו.

ביצוע חתכים של גיל והנדיקאפ כדי לקבוע קטגוריות נכונות בתחרויות האיגוד.
•
נכון להיום מספר החברים הכולל עומד על  432 ) 712מגעש ו  280מקיסריה( .הפער נובע משוני באופן הגביה
מהחברים וקיים מאמץ מצד מועדון קיסריה להשלים את הפער.
 .2מינויים חדשים באיגוד הגולף:
אורן לוי התמנה כגיזבר האיגוד .התקיימה פגישת עבודה ראשונה בנוכחות עירית ,רוני )רו"ח האיגוד(,
•
אורן ושני היו"רים .אנו מתחילים בתכנית חפיפה מסודרת עם אורן לקראת כניסה מלאה לתפקיד.
בזיל כץ התמנה כמנהל המקצועי של האיגוד) .בין תפקידיו
•
כגון הקמת תחרויות ,טיפול נאות בגולפאי עילית ,וכד'(.

לייעץ ליו"ר בכל הנוגע להיבט המקצועי

יש להדגיש כי כל המינויים הללו הם בהתנדבות מלאה ותודתנו הרבה על כך.
•
 .3הנדיקאפ ,עדכון סטטוס:
נרכשה תוכנת "הנדיקאפ מסטר" המאפשרת ניהול ההנדיקאפ של כלל חברי האיגוד על ענן )ובתוך כך
•
הקניית יכולת לכל חבר לראות את ההנדיקאפ המדוייק שלו מכל  PCאו סמרטפון(.
התקיימה פגישה עם המנהלים המקצועיים של המועדונים ועם מנהל פרויקט ההנדיקאפ של האיגוד
•
עידו בראל .תאריך יעד לתחילת העבודה המלאה בתוכנה .1/4/2015
•

בינתיים אנו מריצים את התוכנה בתחרויות הנטו באמצעות עידו )קיסריה( ובזיל כץ )געש(.

בהמשך אנו מתכננים קמפיין הסברה לכלל הגולפאים לגבי השינוי ,מהותו וחשיבותו לרמת הגולף
•
בישראל.
בהמשך לכך ,המערכת הנ"ל "יודעת" להנפיק אישורי הנדיקאפ פורמלים של איגוד הגולף לשחקנים
•
המעוניינים לשחק בחו"ל .עידו בראל הינו הכתובת לבקשות אלו )ישירות או דרך הפרו שופס(.
 .3אליפות ישראל נטו:
•

ההתארגנות לתחרות הסתיימה והחלו המוקדמות.
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השנה התחלנו באי חיוב על השתתפות במוקדמות ובהענקת פרסים כספיים מתוך כוונה לעודד גולפאים
•
להשתתף בתחרויות האיגוד.
המועדונים באו לקראת האיגוד ולקחו על עצמם את עלות כיבוד המשתתפים בשני ימי הגמר )כל מועדון
•
בתחומו( כחלק מהתשלום של האיגוד על השימוש במגרש.
בסיום התחרות נקיים ישיבת הפקת לקחים ונפרסמה למען שיפור מתמיד.
•
 .4אליפות ישראל הפתוחה:
בישיבה שקיימנו עם הנהלת מועדון קיסריה ,לאור לקחי התחרות של שנה שעברה ולאור רצוננו לעודד השתתפות
רבתית מחו"ל הוחלט השנה לקיים את התחרות בשני מועדים:
•

חלק א'

 29/9-1/10סופר סיניורס )גברים ,נשים( ,נכי צה"ל ,נוער וסיסטרס קלאב.

חלק ב'  16-18/11גברים ,גברים סיניורס ,נשים ,נשים סיניורס.
•
שני החלקים יופקו בצורה זהה כולל תשורות וטקס סיום מכובד.
בהמשך לכך ,השנה התקשרנו עם חברת נסיעות ישראלית )בעליה חבר מועדון קיסריה( במטרה שהטיפול
בגולפאים המגיעים מחו"ל יהיה  VIPמקצה לקצה מרגע ההרשמה ,הגעה ,לינה ,הסעות ,חויית הגולף ואם ירצו
גם טיול בארץ .הארגון הינו ללא עלות לאיגוד והמחירים לגולפאי האורח הינם בפיקוח האיגוד.
 .5צירוף חניכי האקדמיות במועדונים לחברי איגוד הגולף:
בישיבה שערכנו עם  2המועדונים הוחלט על צירוף כלל חברי בתי הספר והאקדמיות לגולף לאיגוד
•
הגולף בישראל.
•

בשלב ראשון  ,לשנה זו ,ללא תשלום .החל משנה הבאה בתשלום שיבוצע עם הרשמתם לאקדמיה.

•

בכוונתנו בהמשך הדרך לארגן תחרויות ארציות בחסות האיגוד לילדים ונוער.

אנו בעיצומו של תהליך איסוף הפרטים והעברתם לאיגוד.
•
 .6ועדת ביקורת:
נערכה פגישה של היו"ר עם ועדת הביקורת מתוך רצון וכוונה לעודד ביקורת מקצועית על הקורה באיגוד
•
הגולף.
•

בהמשך לכך נכתב פרק "כללי מנהל תקין" לספר הנהלים באיגוד.

בכוונתנו שלפחות אחת לשנה ,תערך ביקורת וממצאיה יוצגו לוועד המנהל ולציבור הגולפאים בארץ.
•
 .7מחסן איגוד:
לראשונה נעשה סדר במחסן האיגוד ,ונרשמו כל "נכסי" האיגוד.
 .8גולפאי עילית:
דנה לרנר הצלחנו לשכנע את היחידה לספורט הישגי לצרף את דנה לרנר לסגל "טופ טים" ישראל
•
)בדומה להדס ליבמן(.
לטיסיה בק
•
הצלחנו לקבל עבור לטיסיה בק החזר בגין הוצאות שלא כוסו ב  2014בסך  ₪ 20,000ואישור למלגה חודשית
לחצי הראשון של שנת  2015בסך .₪ 3,000
אנו לקראת סיום התהליך של אישור התמיכה של היחידה לספורט הישגי בתכנית הפעילות של לטיסיה
לשנת .2015
בנוסף אנו ממשיכים לקבל תרומות עבור הקרן שהוקמה לתמיכה בלטיסיה ומעבירים לה תשלומים מעת
לעת בהתאם.
 .9קידום מגרשים חדשים:
במהלך החודש התקיימו פגישות בנושא במנהל הספורט ,במנהל התכנון של משרד הפנים ובמשרד
•
התיירות.
 .10שת"פ עם יבואן ציוד:
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אנו בקשר עם שלושת יבואני ציוד הגולף לישראל כדי לקבל תנאים מועדפים וליצור מסגרת לשת"פ
•
לטווח ארוך תוך הוזלת עלויות לאיגוד.
 .11נבחרת סניורים לאליפות אירופה:
בהמשך לפניות רבות שקיבלנו בנושא ,אנו בוחנים אפשרויות שונות להקמת נבחרת לצורך השתתפות
•
באליפות אירופה בספטמבר בבולגריה )בכל מקרה ,עקב מגבלות תקציביות ,עלויות הנסיעה יושתו על
משתתפיה( .נעדכן בהמשך בהתפתחויות.

!לכולם ,חג פורים שמח
בברכה,
נועם שולץ אלון גרנות יו"ר משותף
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